Herentals, 15 juni 2016

Stadsbestuur Herentals
t.a.v. College van burgemeester en schepenen
Administratief Centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

ons kenmerk: CR/BW/160615-01
contactpersoon: Bart Wynants tel. 0476 / 46 80 68

Advies met betrekking tot het buget 2017
Geacht college,
Op dinsdag 10 mei jongstleden heeft de Herentalse cultuurraad een algemene vergadering gehouden in zaal ’t Hof. Hierin werd bij de culturele en socio-culturele verenigingen
die wij vertegenwoordigen gepeild naar de meest courante problemen die zij ervaren in
hun dagdagelijkse werking en bij het organiseren van activiteiten, en in welke mate het
stadsbestuur, de cultuurraad of de andere verenigingen hierbij zouden kunnen helpen.
Een aantal van deze punten willen we in dit advies onder uw aandacht brengen, met de
uitdrukkelijke hoop dat er via het budget voor 2017 hiervoor een daadwerkelijke ondersteuning vanuit het stadsbestuur kan worden geboden.
Wij geven de verenigingen ook graag feedback over de vragen die ze in onze handen
hebben gelegd en zouden u daarom, conform artikel 7 van het organiek reglement van
voor de cultuurraad van 1 juli 2003, willen verzoeken om onze vragen duidelijk en formeel te willen beantwoorden, waarvoor dank bij voorbaat.
Hoogachtend,
Namens de stedelijke culturele raad,
De voorzitter van het bestendig bureau

Bart Wynants

Advies van de Herentalse cultuurraad met betrekking tot het budget 2017
1. Uitbreiding van het aanbod van de uitleendienst
Om bij de organisatie van activiteiten op buitenlokaties en op minder voor de hand liggende binnenlokaties (lokatieprojecten), voor de nodige orde, netheid en veiligheid te
kunnen zorgen, is er de vraag om het aanbod van de uitleendienst met de volgende
middelen uit te breiden:
•

Noodverlichting op batterijen, die eenvoudig voor een beperkte tijd kan worden
aangebracht op plaatsen waar dergelijke noodverlichting niet aanwezig is.

•

Vuilnisbakken of houders voor vuilniszakken die eenvoudig bij activiteiten kunnen
worden ingezet om de netheid van het terrein of van de locatie te bewaren.

•

Een aantal stevige handkarren waarmee het eenvoudiger wordt om bepaalde
zwaardere materialen over een langere afstand te vervoeren.

Wij zijn van mening dat deze middelen niet enkel de verenigingen die zijn aangesloten
bij de cultuurraad, maar ook sport- en jeugdverenigingen ten goede kunnen komen.
2. Uitbreiding van de infrastructuur van de Lakenhal
De Lakenhal wordt, als onderdeel van het cultuurcentrum, vaak gehuurd om er lezingen
te geven. Het is een mooie en geschikte ruimte voor dergelijke activiteiten, maar er zijn
specifieke vragen om de infrastructuur verder uit te breiden om de organistie van dit
type activiteiten nog meer te faciliteren:
•

Het spreekgestoelte verkeert al geruime tijd in slechte staat, en zelfs na een aantal herstellingen is dit nog steeds niet in orde. Vandaar de vraag om dit eens ter
dege aan te pakken.

•

Lezingen gaan vandaag de dag vaak gepaard met projecties via computer en
beamer. De aanwezigheid van een projectiescherm in de lakenhal zou hiervoor
een grote en gewaardeerde aanwinst zijn. Het zou de verenigingen niet langer
opzadelen met de nood om telkens weer een goed projectiescherm te vinden en
te transporteren.

•

Idealiter zou er ook een dataprojector aanwezig zijn in de lakenhal. Tegenwoordig treft men dit meer en meer aan op plaatsen waar regelmatig lezingen en presentaties worden gegeven en het zou zeker een waardevolle uitbreiding zijn van
de infrastructuur die door de lakenhal beschikbaar wordt gesteld.

3. Sfeervolle verlichting in de lokaties van het cultuurcentrum
De verlichting op een aantal lokaties die tot het cultuurcentrum behoren is alles behalve
sfeervol te noemen. Veel verenigingen ervaren dit als heel negatief, omdat hun publiek
op deze manier minder geneigd is om nog even gezellig te blijven nakaarten bij pot en
pint en op deze manier de kas van de verenigingen nog wat te spijzen:
•

De cultuurraad heeft in dit opzicht vorig jaar al gewezen op de podiumverlichting
in zaal ’t Hof, die heel hard is en koel aanvoelt. Het is jammer dat hier twee jaar
geleden weliswaar in werd geïnvesteerd, maar dat dit niet op de juiste manier
werd gedaan, of alleszins met onvoldoende voeling voor de wensen van de
typische gebruikers van deze locatie.

•

Ook de verlichting in de tuinzaal van ’t Hof is heel ongezellig en nodigt niet uit om
na bijvoorbeeld een toneelopvoering nog even te blijven plakken. Anderzijds is
voor het gebruik van de tuinzaal als vergaderruimte wel een duidelijke verlichting
nodig. Vandaar de vraag of het, mogelijk in het kader van de renovatie van het
dak van de theaterzaal, mogelijk zou zijn om een dimbare verlichting te installeren, of anders een extra lichtkring met zachtere sfeerverlichting.

•

Enkele maanden geleden werden ook de lampen in het fundatiehuis vervangen
door heel koele en ongezellige verlichting. Hoewel hier twee lichtkringen aanwezig zijn, met name TL-verlichting en gewone lampen, geven beide nu een gelijkaardig ongezellig licht. Tegenwoordig vervangt de cultuurraad bij de organisatie
van zijn cultuurcafé’s dan ook steeds weer deze lampen door meer sfeervolle,
maar eigenlijk zou dit niet nodig moeten zijn en is alles (behalve de juiste lampen) in het fundatiehuis aanwezig om de ruimte zowel zakelijk als gezellig te
kunnen verlichten.

4. De onvindbaarheid van het fundatiehuis
Als regelmatige gebruiker van het fundatiehuis, zowel voor vergaderingen als voor
optredens, werd de cultuurraad hier al vaak mee geconfronteerd, maar ook andere
verenigingen die deze locatie van het cultuurcentrum huren worden met het zelfde
probleem geconfronteerd: mensen die het niet weten kunnen het fundatiehuis moeilijk
of niet vinden. Daarom wil de cultuurraad adviseren:
•

Om in het begijnhof enige vorm van bewegwijzering aan te brengen die leidt naar
het fundatiehuis.

•

Om de straatlantaarn op de weg die leidt naar het fundatiehuis (de lantaarn met
nummer 1602) te herstellen, zodat men ’s avonds niet in volledige duisternis over
een hobbelige kasseiweg naar het fundatiehuis moet gaan. De cultuurraad heeft
hiervoor vorig jaar contact opgenomen met Eandis, en deze zijn ook daadwerkelijk komen kijken. Omdat het hier echter niet louter om een defecte lamp gaat,
maar om volledig ontbrekend verlichtingsarmatuur, hebben ze ons laten weten
dat dit niet onder hun verantwoordelijkheid valt.

